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Urobili sme v roku 2018!



PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Vážení spoluobčania,
na prahu nového roka 2019 prajem 
všetkým obyvateľom našej obce pevné 
zdravie, more šťastia, veľa osobných  
a pracovných úspechov, nekonečný po-
koj a radosť zo života.

Posledné tri mesiace uplynulého roka 
v našej obci boli špecifické,  hektickejšie 
oproti tým mnohým pred nimi, pozna-
čené istou mierou osobitosti a to všetko  
v súvislosti s konaním volieb do orgá-
nov samosprávy obcí 2018 v prvej po-
lovici novembra 2018, kedy sme si volili 
nové vedenie obce a určovali tak cestu  
ďalšiemu  smerovaniu Pečovskej Novej 
Vsi. 

Ďakujem všetkým spoluobčanom, 
ktorých tento akt nenechal ľahostajný-
mi,  pristúpili k nemu maximálne zod-
povedne a tak vyjadrili svoju vôľu riešiť 
veci verejné. Tým reálne ukázali, že im 
nie je ľahostajný osud našej obce a jej 
ďalší vývoj. Výsledkom vášho racionál-
neho myslenia  a reálneho zhodnotenia 
ponúknutých možností pre ďalšie štvor-
ročné funkčné obdobie je 56,52 % - ná 
účasť Pečovčanov v komunálnych voľ-
bách 2018, ktorú osobne vnímam ako 
nepísané obecné referendum s vysokou 
výpovednou hodnotou dosiahnutých 
výsledkov.

Osobitne ďakujem všetkým tým voli-
čom, ktorí svojim hlasom prispeli k môj-
mu víťazstvu vo voľbách na starostu 
obce a úspechu vo voľbách za poslan-
cov samosprávy  kandidátom  podporu-
júcim staronové vedenie obce.

Víťazstvo v komunálnych voľbách 
2018 vnímam na jednej strane ako veľké 
opakované osobné a morálne víťazstvo 
a na strane druhej ako ešte väčšiu zod-
povednosť smerom k všetkým občanom 
obce. Rezultát volieb jasne dokazuje, že 
občania Pečovskej Novej Vsi si neprajú 
zmenu, naopak získal som opätovne ich 
dôveru a ocenenie za dosiahnuté vý-
sledky v uplynulom funkčnom období  
v úzkej spolupráci s poslaneckým zbo-
rom podporujúcim starostu. 

V komunálnych voľbách 2018 v Pe-
čovskej Novej Vsi zvíťazila slušnosť, 
odbornosť, húževnatosť, pracovitosť a  
v ich duchu  zdravý sedliacky rozum  
nad populizmom, cieleným zavádzaním, 
negáciou a potláčaním všetkého dobré-
ho čo sme v našej obci za posledné štyri 
roky dosiahli.  

Sľub starostu, ktorý som opätovne 
zložil a silný mandát voličov, ktorý som 
dostal, sú záväzkom, ktorý si uvedomu-
jem a budem uvedomovať v každý jeden 
deň môjho druhého funkčného obdobia. 

Máme pred sebou náročné obdo-
bie, nakoľko na jednej strane nás čaká 

množstvo cieľov, ktoré pred nami stoja, 
vysoko nastavená laťka a s ňou spojená 
náročnosť občana, ktorú sme v minulom 
funkčnom období nasadili a na strane 
druhej sa blíži koniec programovacie-
ho obdobia v roku 2020 a s ním koniec 
možnosti čerpania finančných pros-
triedkov z európskych štrukturálnych  
a investičných fondov.

Napriek tejto skutočnosti, chcem byť 
starostom, ktorý bude stáť za ľuďmi, há-
jiť ich práva a ctiť svoje povinnosti voči 
všetkým občanom našej obce. V úrade 
pokračujem s cieľom pomáhať Pečov-
čanom a slúžiť im. Už dávno nenosím 
ružové okuliare. Bohužiaľ, z vlastnej 
skúsenosti viem, že úspech sa nezabú-
da, naopak prináša ďalších a ďalších ne-
prajníkov a že nie každé podanie ruky,  
či vyjadrenie podpory je myslené úp-
rimne, ale to nič nemení na tom, že sme 
sa dali na boj za krajšiu a lepšiu Pečov-
skú Novú Ves a potom, čo som získal 
vašu podporu musím maximálne napl-
niť sľuby, ktoré som vám dal, aby som 
nesklamal vašu dôveru.

Po celý môj život som sa nebál pre-
konávať prekážky, neuspokojoval som  
sa s tým, čo postačovalo iným. Tam, kde 
iní končili, tam som často začínal. Túto 
výzvu som prevzal v decembri 2014  
a táto výzva dnes stojí predo mnou aj 
na prahu nastávajúceho  funkčného ob-
dobia pred napĺňaním môjho volebné-
ho programu a pokračovaním  načatého 
diela, ku ktorému chcem pravdaže pri-
dať aj čo to naviac.

Som priamym človekom, odmietam 
reči za chrbtom, som otvorený, pripra-
vený na diskusiu. A preto sú a zostanú  
dvere mojej kancelárie otvorené vždy a 
pre každého. Chcem byť férovým part-
nerom do diskusie a do hľadania rieše-
nia problémov.

Mojou prioritou naďalej ostáva práca 
s mládežou a jej podpora a rozvoj na 
všetkých úrovniach. Verím, že budem 
môcť aj naďalej tak, ako tomu bolo do-
teraz nie len finančne, materiálne, ale aj 
s prispením ľudskej práce podporovať 
základnú školu a materské školy v našej 
obci v maximálnom možnom rozsahu.

V rómskej osade nemienim pestovať 
kvety na priedomí, ale s využitím štruk-
turálnych fondov budem budovať jej 
infraštruktúru, vytvárať podmienky pre 
zlepšenie kvality života komunity za 
dodržiavania jasných pravidiel s ma-
ximálnym využitím zapojenia členov 
marginalizovanej rómskej komunity. 

Špecifické postavenie má naďalej rie-
šenie bytovej otázky v obci a budovanie 
infraštruktúry pre rozvoj individuálnej 
výstavby rodinných domov a zlepšova-

nia kvality života občanov našej obce.
Na rozdiel od populistov nesľubujem 

nereálne veci, nepreberám nápady, ne-
pýšim sa cudzím perím, nezavádzam, 
nerozprávam, ale konám, aby za mnou 
zostalo čo najviac hmatateľných výsled-
kov. 

Ciele, ktoré som si stanovil chcem na-
pĺňať v duchu zásad pokory, slušnosti, 
porozumenia, zákonnosti, spravodlivosti 
a prísnej finančnej disciplíny. Moje slo-
vá potvrdzujú hmatateľné hospodárske 
výsledky, ktoré sú verejne prístupné.  
V spoločnom dialógu s občanmi všet-
kých vekových skupín vidím priestor na 
hľadanie cesty vedúcej k napĺňaniu sta-
novených cieľov. Po mojom boku bude 
stáť z časti nový a z polovice pôvodný 
parlament. Verím, že pre plnenie plánov 
dokážem získať podporu jeho členov  
a tak spoločne prispejeme napredova-
niu a šíreniu dobrého mena našej rod-
nej obce.

Podobne ako tomu bolo v uplynulom 
funkčnom období  aj v týchto ťažkých 
časoch budem venovať osobitnú po-
zornosť pokračovaniu a dokončeniu 
projektov nachádzajúcich sa v rôznom 
stupni rozpracovanosti, prípravy a ná-
slednej realizácii nových  projektov. 
Prostredníctvom nich sa budem uchá-
dzať o investície nevyhnutne potrebné 
pre ďalší rozvoj a napredovanie Pečov-
skej Novej Vsi. Primerane možnostiam 
a kompetenciám starostu obce budem 
podporovať všetky dobré nápady a rie-
šenia, bez ohľadu na to, kto s nimi príde.

Vzhľadom k našim doterajším aktivi-
tám a snaženiam by mal byť rok 2019 
rokom, kedy by sme mali postupne za-
čať zberať plody  našej práce a snažení 
z minulých rokov. Časť projektov máme 
schválených, ďalšia - početnejšia je  
v rôznych štádiách hodnotiaceho pro-
cesu riadiacich orgánov, ktorý by mal 
byť ukončený v roku 2019. Veríme v ich 
úspech a následný prínos pre nás všet-
kých.

Dovoľujem si vyjadriť presvedčenie, 
že spoločnými silami s novovykreova-
ným poslaneckým zborom dokážeme 
pre našu obec urobiť maximum. Pevne 
verím, že ciele a predsavzatia s ktorými 
sme sa uchádzali o vašu priazeň do-
kážeme spoločne pretaviť do reálnych 
skutkov. Dôvera, ktorú sme dostali od 
vás občanov je pre nás obrovskou vý-
zvou a zároveň záväzkom do budúcnos-
ti. Čaká nás množstvo úloh a práce, pre-
to želám  nám všetkým veľa síl, odvahu 
a odhodlanie na ceste meniť veci k lep-
šiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládať 
ťažkosti, ktoré nás na tejto ceste budú 
sprevádzať.

www.pecovska.sk
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Bez ohľadu na blížiace sa komunálne 
voľby 2018 a atmosféru okolo nich, tak 
ako po celý rok, tak aj v štvrtom štvrťro-
ku 2018 sme nezaháľali, snažili sme sa 
toho do príchodu zimy  zrealizovať, resp. 
rozbehnúť čo najviac. Posúďte sami.

Trvale aktívne pracujeme na budo-
vaní a rekonštrukcii miestnych komu-
nikácií a chodníkov. Tentokrát sa nám  
po rokoch fungovania v provizórnych 
podmienkach podarilo vysporiadať, 
zrekonštruovať a vyasfaltovať pomer-
nú časť miestnej komunikácie na ul. 
Ľutinskej pred mäsovýrobou v rozsahu  
nad zabudovanými inžinierskymi sieťa-
mi.

V novembri 2018 sme svojpomocne 
zrealizovali vnútro areálový chodník  
zo zámkovej dlažby v areáli ZŠsMŠ  
a zavŕšili tak proces revitalizácie 
ul. Školskej v časti pred ZŠ.

Zrealizovali sme zateplenie a rekon-
štrukciu budovy Prevádzkovo vzdeláva-
cieho centra na ul. Kvetnej 32 v rámci 
podporenej žiadosti o nenávratné fi-
nančné prostriedky. Ukončenie realizá-
cie projektu je plánované do polovice 
roku 2019.

Ulica Kostolná dostala nový nádych,  
čaro a jas. Svojpomocne, z vlastných 
ušetrených finančných prostriedkov 
sme zrealizovali práce na jej revitali-
zácii v rozsahu rekonštrukcie chodníka 
a rekonštrukcie verejného osvetlenia  
v smere od železničnej stanice po cestu 
I/68. 

Vďaka získanej dotácii z Ministerstva 
financií SR sme zakúpili betónové diel-
ce na protipovodňovú stenu a svojpo-
mocne sme zrealizovali práce na výs-
tavbe oporného múra v dĺžke 95 m oko-
lo miestnej komunikácie na ul. Kvetnej 
(okolo potoka Ľutinka)  k pripravovanej 
výstavbe bytových domov.

Napriek dielčiemu neúspechu ne-
nechávame nami pripravené projekty 
zájsť prachom a aktívne na nich pracu-
jeme ďalej. Výsledkom je v tomto prípa-
de rozhodnutie o zrušení zamietnutia 
žiadosti o nenávratné finančné pros-
triedky k projektu ZŠ Pečovská Nová 
Ves - interiérové úpravy a vybavenie 
priestorov knižnice (rekonštrukcia kniž-
nice, vybudovanie čitárne, dovybavenie 
knižničného fondu, zariadenie knižnice) 
v investičnom náklade 87.000 Eur z no-
vembra 2018.

V súvislosti s realizáciou podpore-
ného projektu výstavby cyklochodníka 
„EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek 
Veľký Šariš - Pečovská Nová Ves, k. ú. 
Pečovská Nová Ves“ sme v decembri 
2018 získali z Úradu vlády SR nenávrat-
ný finančný príspevok na vyhotovenie 

geometrických plánov a odborného 
posudku pre vyňatie ornej pôdy a trva-
le trávnych porastov  z pôdneho fondu 
na parcelách dotknutých pripravovanou  
stavbou.

December 2018 bol pre nás maxi-
málne úspešný. Z Úradu vlády SR sme 
získali nenávratný finančný príspevok  
vo výške 8.000 Eur na vyhotovenie 
projektovej dokumentácie pre rekon-
štrukciu prevádzkovej budovy budúce-
ho sociálneho podniku na ul. Hlavnej 2 
(administratívna budova bývalej tehel-
ne), ktorý mienime v blízkej budúcnosti  
komplexne zrekonštruovať z prostried-
kov EŠIF. 

Na Ministerstve vnútra SR sme uspeli 
s projektom „Smelo do materskej školy  
- podpora predprimárneho vzdelávania 
v marginalizovanej rómskej komunite 
obce Pečovská Nová Ves – I. etapa“, ktorý 
nám umožní zabezpečiť bezpečnostnú 
ochranu objektu novej materskej školy 
na ul. Rómskej, inštaláciu kamerového 
systému areálu materskej školy, dodáv-
ku a montáž žalúzií a sieti proti hmyzu 
v hodnote 11.000 Eur.

Po tom, čo sme získali dotáciu z Úradu 
vlády SR vo výške 10. 000 Eur na pod-
poru projektu s príznačným názvom 
„Pre radosť detí z pohybu“, ktorý zahŕňa  
výstavbu detského ihriska pre deti  
vo veku 3 až 12 rokov v blízkosti zás-
tavby bytových domov na ul. Školskej, 
nám dodávateľ v závere roka 2018  
do areálu ihriska zabudoval hracie prv-
ky a hernú zostavu. Skorý príchod zimy 
nám nedovolil komplexne dokončiť ih-
risko, konkrétne jeho dopadové plochy, 
ale do jarnej sezóny bude detské ihris-
ko plne funkčné a pripravené k radosti 
tých, ktorým je určené.

Hoci s meškaním, ale predsa. V záve-
re roka 2018 sme urobili míľový krok  
na ceste k výstavbe denného stacioná-
ra ASEN v priestoroch bývalej obrad-
nej siene za zdravotným strediskom.  
Z Úradu vlády SR Bratislava sme na ten-
to účel získali nenávratný finančný prís-
pevok vo výške 165.000 Eur. Zvyšných 
20 % uhradí obec z vlastných ušetrených 
finančných prostriedkov. V posledný 
deň roka sme podpísali zmluvu o dielo 
s víťazom verejnej elektronickej súťa- 
že na dodávateľa stavby, ktorý sa mimo 
iného zaviazal zrealizovať stavbu do 
piatich mesiacov od prevzatia staveniska.

Počas Vianoc ste mali možnosť po-
tešiť sa pohľadom na krásnu jedličku 
pred kostolom sv. Ondreja, ktorú obci 
tento rok venovali dobrovoľní darcovia 
manželia Rastislav a Monika Perháčoví 
z Ľutinskej ulice. Za ich humánne gesto 
sa im chcem verejne poďakovať v mene 

všetkých Pečovčanov.
Popri našich investičných aktivitách, 

príprave nových projektov a zabezpečo-
vaniu každodenného chodu obce sme 
nezaháľali ani v kultúrnospoločenskej 
oblasti.

Dňa 24. 10. 2018 sme pripravili pre 
našich seniorov akadémiu v rámci „Ok-
tóbra - mesiaca úcty k starším“. 

Dňa 27. 10. 2018 sme pre vás v kultúr-
nospoločenských priestoroch obecného 
úradu pripravili 4. ročník Jablučkových 
slávností. Na úvod akcie sme spoločne 
s duchovným otcom slávnostne odo-
vzdali do užívania miestnym hasičom 
komplexne zrekonštruované priestory 
interiéru a exteriéru hasičskej zbrojnice. 
Jablučkové slávnosti v jubilejnom roku 
2018 priniesli aj novinku - krájanie 770 
cm dlhej štrúdle, ktorú upiekli šikovné 
ženy z miestnej organizácie Únie žien 
Slovenska. Spestrením podujatia bolo 
vystúpenie hudobnej skupiny Traky.

Piateho decembra v podvečer k nám 
do obce zavítal Mikuláš so svojim sprie-
vodom, ktorý rozsvietil jedličku v parku 
pred obecným úradom a všetkým po-
slušným deťom z obce doniesol  sladké 
odmeny vo forme mikulášskych balíč-
kov.

Už tradične sme obdobie Vianoc na-
šim občanom spestrili vianočnými trhmi  
v areáli pred obecným úradom. Čaro 
blížiacich sa Vianoc dotvárali oblátky, 
med, vianočné ikebany, rozvoniavajúci 
vianočný punč a kapustnica.

V nedeľu 30. decembra 2018 sme  
v spolupráci s chrámovým zborom sv. 
Ondreja, mládežníckym zborom a FS Ja- 
blonečka pre občanov obce zorga-
nizovali vianočný koncert v kostole  
sv. Ondreja.

Nový rok sme privítali s početnou 
skupinou Pečovčanov v parku pred 
obecným úradom  v podvečer prvého 
dňa kalendárneho roka pri rozsvietenej 
jedličke a obecnom ohňostroji.

Pomenované aktivity sú iba časťou  
z množstva každodenných činností  
a služieb občanovi a pre občana Pečov-
skej Novej Vsi za štvrtý štvrťrok 2018. 

Na ďalšie obdobie pripravujeme  
a všetkých Vás srdečne pozývame v ja-
nuári 2019 na verejnú schôdzu občanov, 
na ktorej budeme bilancovať rok 2018 
a predstavíme vízie a plány do ďalšie-
ho obdobia, v sobotu 2. marca 2019  
do areálu pred obecný úrad na „Fa-
šiangy v Pečovskej Novej Vsi“ spojené  
s obecnou zabíjačkou a v nedeľu  
10. marca 2019 na akadémiu k MDŽ. 

PhDr. Jaroslav Dujava  
starosta obce

www.pecovska.sk
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Obec Pečovská Nová Ves si plne uvedomuje potrebu 
vytvárania podmienok pre náležitú existenciu a život 
jej vekovo staršej časti obyvateľstva a trvale zabezpe-
čuje vhodné podmienky pre ich dôstojnú jeseň života. 
Popri vytváraniu podmienok pre trávenie voľnočasových 
aktivít v rámci spoločenských organizácií pôsobiacich  
v našej obci a poskytovaní terénnej opatrovateľskej služ-
by sme pre seniorov už pred pár rokmi pripravili projekt 
výstavby denného stacionára ASEN v priestoroch bývalej 
obradnej siene za zdravotným strediskom na ul. Hlav-
nej. Žiaľ, havarijný stav dlhodobo neužívanej budovy ne-
umožňoval iba jej drobné stavebné úpravy pre zmenu 
účelu jej využitia, ale vyžiadal si rozsiahlu sanáciu objektu  
a komplexné riešenie zakladania pripravovanej stavby  
v rozsahu predpísaných noriem a stanovených podmie-
nok.

Obec Pečovská Nová Ves opakovane podala žiadosť  
o získanie nenávratných finančných prostriedkov na výs-
tavbu denného stacionára ASEN. S tou prvou sme ne-
uspeli, ale nevzdali sme sa. Hoci s meškaním, ale náš 
sľub občanom sme chceli dodržať a tak sme hľadali inú 
cestu a podali novú žiadosť. Čakanie na konečný verdikt  
o jej schválení sa Vám isto javilo dlhé a nekonečné, ale 
my sme nezaháľali a aktívne sme pracovali na projekte.  
V decembri 2018 sa predsa len ľady pohli a my sme uro-
bili míľový krok vpred k naplneniu nášho cieľa. Naša 
žiadosť bola podporená a z Úradu vlády SR Bratislava 
sme na daný účel získali nenávratný finančný príspevok 
vo výške 165 000 Eur, čo prestavuje cca. 80 % inves-
tičných nákladov. Zvyšnú časť nákladov uhradí obec 
z vlastných usporených zdrojov. Na dvakrát, ale o to  
s väčším efektom úspory vlastných zdrojov sme úspešne 
zrealizovali verejné obstarávanie na dodávateľa stavby  
a v posledný deň roku 2018 sme podpísali zmluvu o dielo 
s víťazom verejnej elektronickej súťaže. Víťazný účastník 
popri splnení všetkých podmienok verejnej súťaže sa za-
viazal zrealizovať stavbu do piatich mesiacov od prevza-
tia staveniska.

Veríme, že v krátkom čase pribudne v našej obci ďalšia 
verejnoprospešná stavba, ktorá bude slúžiť potrebám jej 
občanov.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy 
obcí 2018 – Pečovská Nová Ves  

  
Počet volebných obvodov:   1  
Počet volebných okrskov:   2  
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov:  1911  
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1080  
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1080  
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby:   1063  
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9  
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby starostu obce:  1047  

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného 
zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:  

Meno a priezvisko:               Počet hlasov:  
1. Slavomír Karabinoš 607  
2. Jaroslav Želinský 451  
3. Jaroslav Dujava 447  
4. Jozef Kolcun 446  
5. Štefan Tall  378  
6. Ján Antol    371  
7. Viera Horňáková    347  
8. Katarína Falatová       344  
9. Peter Novický     340  

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za po-
slancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 
získaných hlasov:  

Meno a priezvisko:               Počet hlasov:  
  1. Radoslav Lipjanec 303  
  2. Tomáš Matisovský              300  
  3. Milina Peregrinova              292  
  4. Dušan Podlipa               281  
  5. Jarmila Dinisová               265  
  6. Viera Matisovská              237  
  7. Andrea Smetanková             235  
  8. Silvia Orosová               215  
  9. Cyril Červeňák               212  
10. Oľga Novická               178  
11. Tomáš Červeňák               177  
12. Jaroslav Cebuľa                 83  

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotli-
vých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia  
na hlasovacom lístku: 

Meno a priezvisko:               Počet hlasov:  
1. Jaroslav Dujava               698  
2. Viera Horňáková               349  

Za starostu obce bol zvolený: Jaroslav Dujava  

  Účasť na voľbách: 56,52 %  

Vypracoval na základe zápisnice miestnej volebnej 
komisie:     

Mgr. Norbert Dujava
predseda miestnej volebnej komisie  

Výstavba denného stacionára
ASEN v roku 2019 realitou 
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5. decembra: Mikuláš
Mikuláš nesklamal ani tento rok a potešil malých aj veľ-

kých svojím príchodom do parku pred obecným úradom, 
kde sa z vreca plného sladkostí ušlo každému, kto bol 
počas roka dobrý. Aj keď sa Mikulášovi v Pečovskej No-
vej Vsi veľmi páčilo nezdržal sa dlho, lebo ho čakalo ešte 
veľa miest, ktoré musel navštíviť. Prisľúbil však, že o rok 
k nám príde zas. K nám všetkým však má Mikuláš predsa 
len jednu prosbu. Veľmi ho mrzí, že dieťa po získaní svojho 
balíčka odchádza domov a pri odchode sa už nemá s kým 
rozlúčiť. Do budúcnosti Mikuláša v hojnom počte nie len 
vítajme, ale sa s ním aj lúčme. Ide predsa nie len o slad-
kosti, ale o zážitok pre najmenších. 

15. decembra: Vianočné trhy
Po roku zavládla  v parku pred obecným úradom opäť 

nefalšovaná atmosféra Vianoc. Rozvoniaval punč, kapust-
nica, varené víno a klobásky. V ponuke bolo všetko, čo 
patrí k najkrajším sviatkom v roku. Najväčší záujem bol 
už tradične o med, vianočné oblátky a medovníky. Tohto-
ročným vianočným trhom naozaj nič nechýbalo. Celý deň 
hrali koledy a po zotmení sa pridalo aj sneženie. Veríme, 
že podobná atmosféra sa zopakuje aj tento rok.

30. decembra: Vianočný koncert
V kostole sv. Ondreja sa predstavili domáci umelci  

v podaní folklórneho súboru Jablonečka a cirkevného 
zboru sv. Ondreja. Deti aj dospelí potešili zaplnený chrám 

vinšmi, koledami a piesňami, pri ktorých sa mohol kaž-
dý vnútorne stíšiť, započúvať a aspoň na chvíľu vybočiť  
z kolobehu každodenných povinností. Veríme, že vianoč-
nú atmosféru ste si priniesli aj domov k svojim najbližším  
a koncert bol príjemným spestrením obdobia, kedy majú 
ľudia k sebe akosi bližšie. 

1. január: Novoročný ohňostroj
Rozhodnutie upustiť od silvestrovských osláv a presu-

núť ohňostroj na prvý deň nového roka sa ukázalo ako 
správne. Park pred obecným úradom sa zaplnil všetkými 
vekovými kategóriami, ktoré si prišli vychutnať ohňostroj.  
Po príhovore starostu obce, ktorý si želal, aby sa obci  
aj nám všetkým darilo, nasledoval šesťminútový ohňo-
stroj, ktorú ponúkol krásne divadlo. Keďže prvý január 
je zároveň dňom vzniku Slovenskej republiky ohňostroj 
sprevádzali tóny štátnej hymny. 

Vianočné obdobie v Pečovskej Novej Vsi

770 cm dlhá štrúdľa zakončila 
oslavy prvej písomnej zmienky

Jablučkové slávnosti sa 
tento rok konali prvýkrát 
v kultúrnej sále, keďže ne-
priaznivé počasie vyhnalo 
organizátorov a návštevní-
kov z parku pred obecným 
úradom. Týmto podujatím sa 
skončili aj oslavy 770. výro-
čia prvej písomnej zmienky 
o obci. Symbolickou bodkou 
bola 770 cm dlhá štrúdľa, 
ktorú napiekli členky miest-
nej organizácie Únie žien. 
Okrem nich ponúkali svoje 
dobroty z jabĺk aj ďalšie spo-
ločenské organizácie, takže 
návštevník si mohol sku-
točne vyberať, či uprednost-

ní jablkové koláče, sušené jablká alebo jablkovú výživu.  
O zábavu a hudobný doprovod sa postarala skupina Traky. 
Štrúdľa dlhá takmer osem metrov sa zjedla do posled-
ného sústa, chutila skutočne každému. Poďakovanie patrí 
spoločenským organizáciám a škole, ktoré spolu s obcou 
pripravili toto krásne podujatie.

Naj babička roka 2018
Dňa 25. 10. 2018 sa v estrádnej sále MsKS Sabinov usku-

točnil II. ročník akcie organizovanej Úniou žien Slovenska  
a Jednotou dôchodcov okresu Sabinov s názvom „Naj babič-
ka roka 2018‘‘.

Medzi ocenenými babičkami okresu Sabinov  mala naša 
obec jednu laureátku Elenu Pitoňákovú, ktorá prijala toto 
ocenenie z rúk okresného predsedu Jednoty dôchodcov 
Sabinov. 

Pani Elena Pitoňáková je aktívnou členkou ZO ÚŽS Pečov-
ská Nová Ves a Klubu dôchodcov v Pečovskej Novej Vsi.

Slávnosti sa zúčastnili aj starosta obce a predsedníčka 
ÚŽS ZO Pečovská Nová Ves.
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V školskom roku 
2018/2019 sa pre 
deti v predškol-
skom veku z Pe-
čovskej Novej Vsi  
a blízkeho oko-
lia otvorili brány 
dvoch materských 
škôl. K pôvodnému 
elokovanému pra-
covisku Na Dujave 
320/48, v ktorom 
sú v prevádzke  

4 triedy, pribudlo ďalšie na Rómskej ulici 821/45. Eloko-
vané pracovisko zatiaľ s  poldenným režimom bolo sláv-
nostne otvorené v piatok 24. 8. 2018 starostom PhDr. Ja-
roslavom Dujavom za účasti predstaviteľov obce, materskej 
školy a pozvaných hostí, medzi ktorými bol aj podpredseda 
vlády SR pre informatizáciu a investičný rozvoj MUDr. Ri-

chard Raši. Obe MŠ pracujú pod jedným vedením, sú súčas-
ťou ZŠ s MŠ a riadia sa spoločným Školským vzdelávacím 
programom „Svet očami detí“, ktorý ponúka zaujímavé ob-
sahové celky, ako napríklad: Po prázdninách - noví kamaráti, 
Farebná jeseň, Jesennými chodníčkami, Vianoce prichádza-
jú, Biela zima, Ja a život okolo mňa, Rozkvitnutá jar, Naša 
krásna zem, Mesiac kvetov a Deti a svet.

Od septembra 2018 deti mali možnosť absolvovať niekoľ-
ko edukačných, či kultúrnych aktivít, akými boli Šarkaniáda, 
Jesenné vychádzky, Kytička pre starkých, niekoľko profe- 
sionálnych divadelných predstavení a privítanie Mikulá-
ša v materskej škole. Mnohé akcie na deti ešte len čakajú,  
v nasledujúcom období - už rozbehnutá Zimná olympiáda, 
ďalej Lyžiarsky výcvik, Predplavecká príprava, Veselé fa-
šiangy, Kniha môj kamarát, Lienka Bodkulienka, Planetá-
rium v MŠ, oslavy  Dňa matiek, MDD, Letná olympiáda, Deň 
otcov v MŠ, Rozlúčka s predškolákmi a iné.

Pedagogickí zamestnanci počas celého roka pripravujú 
pre deti pestrý a zaujímavý program, aby sa v materskej 
škole cítili príjemne a radi ju navštevovali. Všetci zamest-
nanci školy vytvárajú bezpečné, estetické a podnetné pro-
stredie umožňujúce realizáciu rôznorodých aktivít.

Život v materskej škole

Zimná turistická sezóna 
úspešne odštartovala

V piatok 28. decembra sa zišli všetci milovníci turistiky, 
ktorí absolvovali ďalší pochod dolinou Čergova. Približne  
17 účastníkov absolvovali trasu  Majdan-Chata Čergov-
Lysá-Drienica. Po sviatkoch bola aj táto túra jednou  
z možností ako spáliť tukové bunky a načerpať nové sily 
v prírode. Aj keď v tom čase sa v našej obci nenachádzala 
súvislá vrstva snehu, na Čergove čakalo turistov hmlisté 
počasie avšak s bohatou snehovou nádielkou, čo potešilo 
hlavne deti. Už o tri dni sa zišli turisti opäť na tradičnom 
Silvestrovskom výstupe na Kohút. Ani silný vietor na vr-
chole kopca nezabránil stretnutiu priateľov pohybu v prí-
rode z Pečovskej Novej Vsi a okolitých obcí. Tento ročník 
neponúkol výhľad na Vysoké Tatry, dôležitá však bola at-
mosféra a priateľské stretnutia plné želaní, nech každý 
vstúpi do nového roka s tou správnou turistickou nohou.  

Oblastný futbalový zväz Prešov usporiadal už 
XVII. ročník ankety Jedenástka roka 2018.

Štrnásti tréneri futbalových mužstiev zastúpe-
ných v najvyššej okresnej súťaže vyberali 11 naj-
lepších futbalistov VI. ligy. 

V jedenástke roka 2018 malo štvrtýkrát v jej 
histórii zastúpenie aj mužstvo TJ Slovan Pečovská 
Nová Ves. Tretím Pečovčanom, ktorý si v jej histórii 
prevzal toto ocenenie je Norbert Dujava, po jesen-
nej časti súťaže s 12 vsietenými gólmi najlepší stre-
lec mužstva a piaty najlepší strelec súťaže. 

Norbert Dujava srdečne blahoželáme a prajeme 
minimálne rovnako presnú mušku aj v jarnej časti 
sezóny. 

Hráč TJ Slovan
Pečovská Nová Ves 

v Jedenástke roka 2018
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Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi v súlade s  §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznese-
ním č.222/2018 schválilo pre územie obce Pečovská Nová Ves 
všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018  o miestnych  daniach 
a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na  kalendárny rok 2019.

Pre rozsiahlosť uvedeného VZN, ktorý je v plnom znení zverej-
nený a prístupný na webovej stránke obce Pečovská Nová Ves, 
sme vybrali len tie najpodstatnejšie články.  

Daň z nehnuteľností

Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a by-
tov sú uvedené v Zákone 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení zmien a doplnkov a upravujú daňovníka dane  
z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane  
z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, 
ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť 
alebo znížiť, výpočet dane z nehnuteľností, oslobodenie vybra-
ných druhov nehnuteľností a zníženie dane správcom dane, vznik 
a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového 
priznania, vyrubenie a platenie dane.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a)  daň z pozemkov,
b)  daň zo stavieb,
c)  daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome  
 (ďalej len „daň z bytov“).

Daň z pozemkov

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust.  
§ 5 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom po-
platku.

(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, 
chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota 
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov 
v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej  v prílohe č. 1 zákona 
o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Hodnota pôdy podľa prílohy č. 1 na území  obce Pečovská Nová 
Ves je:

 orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady -  0,2675 €/m2  
 trvalé trávnaté porasty -      0,0351 €/m2

(3)  Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, je hodnota 
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov  
v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpi-
sov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ak daňovník hod-
notu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane 
ustanovuje hodnotu pozemku za m2 na 0,0912 €. 

(4) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, 
zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plo-
chy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku 

v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 pozemku uvedenej v prílohe 
č. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 2  na území obce Pečovská 
Nová Ves je:

záhrady, zastavané plochy a nádvoria, 
ostatné plochy  -     1,85 €/m2

stavebné pozemky  -     18,58 €/m2

(5) Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Pečovská 
Nová Ves sa pre jednotlivé druhy pozemkov určuje podľa miest-
nych podmienok vo výške:
a)  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 

 trvalé trávne porasty                 0,75 % 
b)  záhrady     0,40 % 
c)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,40 % 
d)  lesné pozemky, na ktorých sú 

 hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb 
 a ostatné hospodárske využívané vodné plochy         0,25 % 

e)  stavebné pozemky         0,25 % 

Daň zo stavieb

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené  v ust. § 9 
zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku .

(2) Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Pečovská 
Nová Ves za každý aj začatý m2 zastavenej plochy sa určuje takto: 

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú 
funkciu pre hlavnú stavbu ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0,069 €,

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú admini-
stratívu ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,057 €,

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu ..... . . . . 0,139 €,
d) samostatne stojace garáže  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,185 €,
e) stavby hromadných garáží  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,185 €,
f) stavby hromadných garáží umiestnené 
 pod zemou     .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .   0,185 €,
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stav-

by slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie 
vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratí-
vu...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,161 €,

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skla-
dovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zá-
robkovou činnosťou ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,161 €,

i)  ostatné stavby neuvedené v písm. a) až  h)..... . .   0,696 €.
(3) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všet-

ky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,03 € za každé ďalšie 
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov

(1) Daňovníkmi dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zá-
kona o miestnych daniach a miestnom poplatku.

(2) Ročná sadzba dane z bytov na území obce Pečovská Nová 
Ves je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu  sa určuje 
vo výške 0,069 €.

(3) Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory  na území 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Pečovská Nová Ves na kalendárny rok 2019
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obce Pečovská Nová Ves  za každý aj začatý m2 podlahovej plo-
chy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 
sa určuje takto : 

a) 0,099 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie 
a inú zárobkovú činnosť, 

b) 0,185 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž,
c)  0,330 € za nebytové  priestory určené na ostatnú nezárob-

kovú činnosť  neuvedenú v písmenách a) a b) tohto odseku.

Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov 
v súlade s § 17 ods. 2 zákona

o miestnych daniach a miestnom poplatku:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny a urnové háje,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športo-

vísk,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
(2) Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a bytov  

v súlade s § 17 ods. 3 zákona o miestnych daniach a miestnom 
poplatku :

a) 50 % z dane za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve 
fyzických osôb starších ako 70 rokov a fyzických osôb  s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej oso-
by   s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preuka-
zu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických 
osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b) 50 % z dane za garáže  a nebytové priestory v bytových do-
moch slúžiace ako garáž vo vlastníctve  fyzických osôb s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej oso-
by  s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preuka-
zu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich 
dopravu.

(3) Správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľností  v úhrne 
do sumy 2,- € sa  nebude vyrubovať.

Daň za psa

Základné ustanovenia o zdaňovaní psov sú uvedené v zákone 
o miestnych daniach a miestnom poplatku a upravujú daňovníka 
dane za psa, predmet dane za psa, základ dane za psa, sadzbu 
dane za psa, vznik a zánik daňovej povinnosti, správu dane, po-
vinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane, pla-
tenie dane.

(1) Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalen-
dárny rok nasledovne: 

a) 10,- € ročne za  psa držaného  v byte, bytovom dome alebo 
nehnuteľnostiach slúžiacich na podnikateľské účely,

b) 5,- € ročne za  psa držaného v rodinnom dome, záhradkárskej 
chatke alebo  pozemku, ktoré neslúžia na podnikateľské účely.

(2) Takto určená sadzba sa  platí za každého ďalšieho psa  
u toho istého daňovníka.

Oslobodenie dane a zníženie dane 

(1) Správca dane ustanovuje oslobodenie  od  dane za psa:
-  pre fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ktoré sú vlastníkom 

alebo držiteľom psa. 
Oslobodenie od dane za psa správca dane neposkytne v prí-

pade, ak v evidencii trvalého pobytu je na trvalom pobyte evi-

dovaná okrem vlastníka , resp. držiteľa psa ďalšia fyzická osoba 
mladšia ako 70 rokov.

(2) Správca dane ustanovuje zníženie dane za psa v súlade  
s § 29 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku:

-  50 % z dane za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom 
je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo 
držiteľ preukazu fyzickej  osoby s ťažkým zdravotným postihnu-
tím s potrebou sprievodcu, s trvalým pobytom v Peč. Novej Vsi.  

(3) Oslobodenie od dane podľa ods.1 a zníženie dane podľa 
ods. 2 správca dane neposkytne, ak sa pes drží na adrese,  ktorá 
nie je trvalým pobytom daňovníka.

(4) Oslobodenie od dane podľa ods. 1 a zníženie dane podľa 
ods. 2 sa vzťahuje na vlastnenie, resp. držanie jedného psa.

(5) Požiadať o zníženie podľa ods. 2 je možné najneskôr  
do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia predlože-
ním dokladu. 

Miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady

Základné ustanovenia o poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady sú uvedené v zákone o miestnych da-
niach a miestnom poplatku a upravujú poplatníka, sadzbu a ur-
čenie poplatku, oznamovaciu povinnosť, vyrubenie poplatku a 
splatnosť, vyrubenie poplatku podľa pomôcok a vrátenie, zníže-
nie a odpustenie poplatku.

 
Sadzba poplatku - POZOR  ZMENA !!!

(1) Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad sa stano-
vuje:

a) pre fyzické osoby – poplatníkov podľa §77 odst.2 písm. a) 
zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku : 

- 0,033 € na osobu a kalendárny deň t.j. 12,- € /osoba 
Poplatok za každú osobu sa zaokrúhli na celé eurá nadol.
b) pre  fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby  poplat-

níkov podľa §77 odst. 2 písm. b) a  c) zákona o miestnych daniach 
a miestnom poplatku je zavedený množstvový zber komunálne-
ho odpadu a sadzba sa určuje v závislosti od objemu zbernej 
nádoby a frekvencie odvozov takto : 
- 0,016 €/liter komunálneho odpadu pri 110 l  nádobe 
  (45,76 € / 26  vývozov / kalendárny rok ),
-   0,007 €/liter komunálneho odpadu pri 1100 l nádobe
  (200,20 € /  26 vývozov /kalendárny rok ),
-  90,- €/tonu komunálneho odpadu pre veľkoobjemový kontaj-
ner ( vývoz na základe  požiadavky s následnou fakturáciou).

(2) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu 
škodlivín sa stanovuje: 

- pre poplatníkov v zmysle §77  ods. 2 písm. a),b) a c) vo výške 
0,020 €/ kg.

Podmienky zberu drobného stavebného odpadu, nakladania  
s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedeným 
zberom zložiek KO, na ktorý sa nevťahuje rozšírená zodpo-
vednosť výrobcov ustanovila obec v osobitnom  VZN č.1/2016  
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným od-
padom.  

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia ozná-
miť obci vznik poplatkovej  povinnosti do 30 dní odo dňa  vzniku  
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poplatkovej povinnosti a  ak požaduje zníženie alebo odpuste-
nie poplatku podľa §82 zákona o miestnych daniach a miestnom 
poplatku  predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo 
odpustenie poplatku. 

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku  
a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdo-
bia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy 
tieto nastali. Oznámenie je poplatník povinný vykonať osobne  
na obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi.

Vrátenie, zníženie 
a odpustenie poplatku

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, 
ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňova-
cieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie po-
platku alebo jeho pomernú časť. Nárok na vrátenie pomernej 
časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote  zánik po-
platkovej povinnosti neoznámi. 

Spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok poda-
ným v zmysle §80 ods. 2 zákona o miestnych daniach t.j. do 30 
dní od zániku povinnosti platiť poplatok predloží poplatník hod-
noverné doklady ktorými sú:

- potvrdenie o zmene trvalého alebo prechodného pobytu,
- v prípade, že právnická osoba, mala povinnosť platiť poplatok  

z dôvodu , že bola oprávnená užívať alebo užívala  nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie: 
dokladom o zániku právnickej osoby, dokladom o  zániku prá-
va užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou  
o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu,

- v prípade, že podnikateľ, mal povinnosť platiť poplatok  z dô-
vodu , že bol oprávnený užívať alebo užíval  nehnuteľnosť nachá-
dzajúcu sa na území obce na účel podnikania: dokladom o záni-
ku podnikateľa , dokladom o  zániku práva užívať nehnuteľnosť 
napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo 
výpoveďou z nájmu,

- doklad o úmrtí.
(2) Obec na základe písomnej žiadosti  poplatníka tento popla-

tok zníži o 50 % zo sadzby poplatku za obdobie, za ktoré  poplat-
ník obci bez pochybností preukáže, že sa v zdaňovacom období  
viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. 

Poplatník preukáže obci tieto skutočnosti hodnovernými do-
kladmi, ktorými sú:

- potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, 
že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v inej obci 
v SR alebo v zahraničí, kde je súčasne aj ubytovaný s uvedením 
počtu dní, 

- pracovná zmluva alebo potvrdenie sprostredkovateľskej 
agentúry, 

- potvrdenie o návšteve školy v inej obci SR spolu  s dokladom  
o ubytovaní alebo prechodnom pobyte v mieste, kde študuje, 

Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, ako dlho sa poplat-
ník v určenom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území 
obce. 

(3) Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok 
odpustí , ak  poplatník  preukáže bez pochybností, že 365 dní 
v zdaňovacom období sa  nezdržiava alebo nezdržiaval na území 
obce.  

Podmienkou odpustenia poplatku je predloženie hodnover-
ných  dokladov, ktorými sú:

- doklad o dlhodobom pobyte v zahraničí z dôvodu výkonu 
zamestnania potvrdením od zamestnávateľa (agentúry zamest-

návania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom 
výkonu práce poplatníka mimo územia obce a potvrdením o uby- 
tovaní)

- potvrdenie o prechodnom pobyte mimo územia obce, 
- potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
- potvrdenie  o umiestnení v zariadení sociálnych služieb 

a o dobe jeho trvania,
- potvrdenie o umiestnení v detskom domove, domove dô-

chodcov, reedukačnom  zariadení  a o dobe jeho trvania, 
- potvrdenie o vykonávaní kňazskej alebo rehoľnej služby 

mimo územia obce,
- potvrdenie o pobyte v detskom domove, 
- potvrdenie o dlhodobej  hospitalizácii v liečebni a o dobe jej 

trvania,
- potvrdenie  o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slo-

body a jeho dobe trvania.
Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
(4) V prípade, že podklady budú predložené v inom ako v slo-

venskom alebo českom jazyku poplatník doloží aj preklad prí-
slušného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad) podpísaný 
poplatníkom.

(5) Doklady sa predkladajú osobitne pre každé zdaňovacie  
obdobie.

Zároveň upozorňujeme na vyňatie z VZN  zníženia poplatku 
pre držiteľov Jánskeho plakety z dôvodu toho, že podľa § 82 ods. 
3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov  platí, že „Obec môže na základe žiadosti 
poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vy-
rubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.“ 

Ide teda o individuálne rozhodovanie obce, ktoré sa  neupra-
vuje vo VZN. Poplatník musí predložiť žiadosť, na základe ktorej 
mu bude vyrubené rozhodnutie o znížení poplatku. 

Hlavné zmeny:
- zvýšenie poplatku za komunálny odpad na výšku 12,- €  

osobu/kalendárny rok 
-  zrušenie zníženia poplatku za komunálny odpad o 50% 

zo sadzby poplatku pre držiteľov preukazu fyzickej osoby  
s ťažkým zdravotným postihnutím.

Všetky potrebné tlačivá – k daňovému priznaniu a k miest-
nemu poplatku za KO sú verejne prístupné na webovej stránke 
obce alebo si ich môžete vyzdvihnúť  priamo na obecnom úrade.  

Výzva na zaplatenie 
nedoplatkov

Obec Pečovská Nová Ves  ako správca dane na  základe § 80 
ods. 1 podľa  zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový po-
riadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov vyzýva tie fyzické a právnické osoby - majiteľov  
a užívateľov pozemkov a stavieb v katastri obce Pečovská Nová 
Ves a vlastníkov alebo  držiteľov psov, ktorí voči obci nemajú 
uhradené dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatok za ko-
munálny odpad za rok 2018 a predchádzajúce roky, aby svoje 
záväzky uhradili v čo najkratšom termíne v hotovosti na obec-
nom úrade.

Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vykonaní 
inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na zá-
klade § 52 ods. 2,3,4 daňového poriadku k zverejneniu zoznamu 
dlžníkov a následne začne voči neplatičom exekučné konanie 
v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania ne-
doplatkov.



PRIPRAVUJEME
Verejná schôdza s občanmi

2. marca: Fašiangová zabíjačka
Medzinárodný deň žien

Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku 
predtým, než ju hodím do zbernej nádoby? 

Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká na to, 
aby pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj bez toho, aby 
ju musel človek stláčať. Je síce pravda, že väčšina z nich má 
síce malú hmotnosť, ale za to veľký objem, najmä PET fľaše. 
Napríklad nestlačené PET fľaše v zberných nádobách zby-
točne zaberajú veľa miesta a v konečnom dôsledku zberová 
spoločnosť odváža vzduch. Rovnako to platí aj pre kartón  
či plechovky. Preto je veľmi dôležité obal jednoducho stla-
čiť. V prípade, že je to pre niekoho namáhavé, môže obal 
položiť na zem a pristúpiť ho. Prešľapávanie, stláčanie  
a skrúcanie týchto obalov je preto veľmi dôležité.

Takýmto postupom sa do kontajnerov vojde približne 
4-krát viac zmenšených odpadov. Napríklad do nádoby  
o objeme 1100 l sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 
litrových PET fliaš. Ak by sme ich do nádoby hádzali nestla-
čené, zmestilo by sa ich tam len približne 200. S tým súvisí 
i ďalšia vec. Čím viac sa PET fliaš, kartónov či plechoviek 
zmestí do nádoby, tým viac sa zníži interval zvozu zber-
ných nádob a ušetrí sa na prepravných nákladoch. Zmen-
šenie obalov pomáha aj pri ich jednoduchšej manipulácii  
a následnej recyklácii, čím sa znova znižujú náklady. A čas-
tokrát to môže byť aj niekoľko desaťtisíc eur za rok. 

Preto nezabúdajme šetriť i takýmto spôsobom naše 
životné prostredie.
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Prečo triediť odpad?
Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemali triediť odpad 

a ani akýkoľvek negatívny dopad triedenia odpadu. Všeobecne 
môžeme konštatovať, že triedením odpadu pomôžeme nie-
len životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe  
(po stránke zdravotnej, sociálnej, ale aj ekonomickej).

Environmentálne výhody triedenia odpadu
Triedený zber vracia druhotné suroviny späť do výrobného 

procesu a preto je možné: 
• ťažiť a získavať menej prvotných surovín, 
• menej devastovať nové územia kvôli ťažbe surovín, 
• postaviť menej skládok a spaľovní odpadov (z toho vyplýva 

menšie znečistenie prostredia), 
• menej znečisťovať ovzdušie z dopravy, 
• menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín  

a výroby nových, 
• spotrebovávať menšie množstvo energie, 
• menej znečisťovať ornú pôdu chemickými hnojivami (kom-

postovaním biologicky rozložiteľných odpadov môžeme získa-
vať kvalitné a ekologické hnojivo).

Ekonomické výhody triedenia odpadu
Vzorec na výpočet ekonomickej výhodnosti triedenia odpa-

du je jednoduchý. Príjem tvoria ušetrené poplatky za odpady  
a prostriedky za vyzbierané suroviny. 

Výdaj náklady na zavedenie triedenia odpadu. Výsledok je 
štatisticky na 100% kladný. Z uvedeného vyplýva niekoľko pri-
amych dopadov: 

• Spracovateľom surovín (papierne, sklárne, kovohuty, atď.) 
sa vďaka druhotným surovinám z triedeného zberu znižujú 
náklady na výrobu, čo v konečnom dôsledku znamená pre spo-
trebiteľov lacnejšie výrobky. 

• Výstavba a prevádzka recyklačných technológií je lacnej-
šia ako výstavba a prevádzka technológií na zneškodňovanie 
odpadov (skládky, spaľovne, atď.). 

• Za zneškodňovanie odpadov je nutné platiť (napr. poplatok 
za zneškodnenie a poplatok za uloženie odpadov na skládku), 
ale za triedenie platiť nemusíme. Obce, ale aj občania a firmy si 
môžu triedením odpadu finančne prilepšiť príjmami za odpre-
daj druhotných surovín a príjmami z RF. 

• Skládky odpadov musia byť monitorované a strážené (aj) 
po skončení svojej prevádzky (nehovoriac o nákladoch na 
odstraňovanie ekologických škôd, ktoré sú alebo budú spôso-
bené porušením tesniaceho systému skládok).

Sociálne výhody triedenia odpadu
• Triedený zber zvyšuje zamestnanosť. Zber surovín, ich dot-

rieďovanie, preprava na spracovanie a recyklácia a komposto-
vanie vytvorí viac pracovných miest ako skládkovanie alebo 
spaľovanie odpadov. 

• Realizácia triedeného zberu pomáha vychovávať ľudí a for-
movať ich vzťah k ochrane životného prostredia a v medziľud-
ských vzťahoch (napr. občania v bytových domoch sú pri trie-
denom zbere odkázaní na spoluprácu so spoločným cieľom). 
Tieto vzťahy sú dôležité pre kvalitnejšiu funkčnosť komunity 
aj v iných oblastiach života. 

• Triedený zber poskytuje príležitosť pre sebarealizáciu  
aj sociálne odkázaným vrstvám.

Stlač odpad, 
ušetríš viac ako si 

myslíš
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 - vývoz určený pre odpady občanov z rodinných domov  - vývoz plastov - 1100 l nádoby ( zberný dvor)
 - spolu v nádobe, vreci sa zbiera plast, KOV a VKM

 - v deň zberu odpadu vyložiť nádobu alebo vrece do 06:00 hod.
 - termín mobilného výkupu papiera bude vopred oznámený letákmi a rozhlasom 

Informácia pre občana k jednotlivým zložkám komunálneho odpadu

PAPIER: Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky
Patrí napríklad: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy ...
Nepatrí napríklad: viacvrstvové obaly /tzv. tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska,tapety ...

PLASTY: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov
Patrí napríklad: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté - opláchnuté plastové obaly z potravín “tégliky“,
polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká, ...
Nepatrí napríklad: znečistené fľaše a obaly - škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan ...

KOVY: Určené pre odpady z obalov z kovov
Patrí napríklad: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče ...
Nepatrí napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky, ...

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY: Určené pre tetrapaky
Patrí napríklad: škatule /krabice/ od mlieka, džúsov, nápojov, ...
Nepatrí napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka ...

SKLO: Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla
Patrí napríklad: neznečistené sklenené fľaše z nápojov, sklenené obaly, poháre, črepy, tabuľové sklo bez drôtenej výplne ...
Nepatrí napríklad: znečistené sklo, sklo s prímesami, plexisklo, autosklá, porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, žiarovky a žiarivky, obrazovky ...

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Patrí napríklad: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad
Nepatrí napríklad: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad ...

PNEUMATIKY
Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať akémukoľvek distribútorovi pneumatík – predajcovi pneumatík alebo pneuservisu
Patrí napríklad: akumulátory, žiarivky, farby, oleje, televízory, elektrospotrebiče, rádiá, vysávače, počítače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky ...

Apríl Máj Jún

Obec  Pečovská Nová Ves
Január Február Marec

Kalendár zberu odpadov na prvý polrok 2019

Prevádzková doba zberného dvora 
v Pečovskej Novej Vsi je celoročná:

STREDA:  od 9:00 do 14:00 hod. a od 14:30 do 17:00 hod. 
PIATOK:  od 9:00 do 14:00 hod. a od 14:30 do 17:00 hod. 
SOBOTA:  od 9:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.



Regionálna veterinárna a potra-
vinová správa Prešov (ďalej len 
RVPS)požiadala obec v zmysle 
§ 16 ods.(7) zákona č. 39/2007 
Z.z. o veterinárnej starostlivosti 
o súčinnosť pri informovaní obča-
nov obvyklým spôsobom v sú- 
vislosti s novými povinnosťa-
mi vyplývajúcich z novely zákona č.39/2007 Z.z.  
o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „veterinár-
ny zákon“) a vykonávacieho Rozhodnutia Komisie 
(EÚ) 2018/1669.

Registrácia psov
V zmysle veterinárneho zákona od 1.9.2018 je na-

riadené povinné trvalé označenie psov transpondérom 
(mikročipom). Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé 
označenie psa chovaného na území Slovenskej repub-
liky transpondérom pred prvou zmenou vlastníka psa, 
najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifi-
kačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom 
registri spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018, kto-
rý dosiaľ ešte nebol takto označený, je povinný zabez-
pečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019, to 
sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, 
ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo 
držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice 
alebo útulku pre zvieratá.

Označenia psa môže vykonať len súkromný veteri-
nárny lekár. Maximálna cena za trvalé označenie psa 
je 10,- € vrátane transpondéra. Súkromný veterinárny 
lekár je oprávnený účtovať samostatnú cenu za regis-
tráciu do centrálneho registra spoločenských zvierat.

V prípade, ak vlastníkom psa je osoba v hmotnej 
núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku náklady 
na trvalé označenia maximálne jedného psa, ktorý je 
narodený do 31.10.2019, uhradí štát. V takomto prípa-
de vlastník psa (príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo 
poberateľ minimálneho dôchodku) predloží súkromné-
mu veterinárnemu lekárovi pred trvalým označením 
originál potvrdenia (s podpisom a odtlačkom pečiatky):

a) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjem-
ca pomoci v hmotnej núdzi, alebo

b) Sociálnej poisťovne, že je poberateľom minimál-
neho dôchodku. Dátum vydania potvrdenia nesmie byť 
pred dátumom 1.9.2018.

Ak je poberateľom (príjemcom) oboch spomenutých 
štátnych podpôr, postačí predložiť iba jedno potvrde-
nie.

Registrácia ošípaných
Do 6.11.2018 si Slovenská republika uplatňovala  

v rámci Európskej únie výnimku z povinnej registrácie 
chovov ošípaných v prípade chovov s jednou ošípanou 
pre vlastnú spotrebu - chovy s dvoma a viac ošípaný-
mi museli byť registrované aj predtým. V súvislosti  
s rýchlym šírením afrického moru ošípaných na Ukraji-
ne, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku od 6.11.2018 všet-
ky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú len jeden 
kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť v zmysle 
Rozhodnutia s ním spojenej legislatívy registrované  
v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Vlastník 
hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat 
alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi 
zvieratami je povinná požiadať regionálnu veterinárnu 
a potravinovú správu o registráciu chovu. 

Žiadosť obsahuje:
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné 

číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, miesto 
podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu 
- podnikateľa, a obchodné meno, sídlo a identifikačné 
číslo, ak ide o právnickú osobu,

b) adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania 
činnosti,

c) druh a rozsah vykonávanej činnosti,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby 

zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,
e) doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, 

na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvie-
rat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych 
zvierat,

f) vyplnené tlačivo Registrácia chovu hospodárskych 
zvierat.

S registráciou neregistrovaných fariem na ktorých 
sa chovajú ošípané do Centrálnej evidencie hospodár-
skych zvierat chovateľom pomôže Regionálna veteri-
nárna a potravinová správa Prešov (č.t.:051/ 7493650).

Upozorňujeme všetkých chovateľov ošípaných, že ne-
registrovaným chovateľom ošípaných je možné uložiť 
pokutu do výšky 400 EUR pre fyzické osoby a pokutu 
do výšky 3 500 EUR pre podnikateľov a právnické oso-
by.

Tel. na RVPS: 05117493650, 7711124
Fax: 051/ 7493651
E-mail: ZdravieZvierat.PO@svps.sk

www.pecovska.sk

Pecovskonovoveský spravodajca

INFORMAČNÝ SERVIS

12

OZNÁMENIE



Každé vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným 
počtom požiarov najmä v období prvých mrazov. „Vďaka“ 
technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či ne-
opatrnosti, dochádza k vzniku požiarov, spôsobených te-
pelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie,  
či ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo ko-
mínovými telesami. Najväčší počet požiarov vzniká práve  
v súkromnom sektore – v rodinných a bytových domoch  
či v priestoroch ktoré s nimi súvisia.

Z rozboru požiarovosti vyplýva, že v okresoch Prešov a Sa-
binov bolo od 01.09.2017 do 30.04.2018 zaznamenaných 
158 požiarov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 
648 680 eur a uchránené hodnoty vo výške 1 368 740 eur. 
Vo dvoch prípadoch sa jednalo o požiar rodinného domu, 
pri ktorých došlo k usmrteniu 2 osôb. Ako príčinou vzniku 
požiarov bola určená nedbalosť pri fajčení. Počas vykuro-
vacieho obdobia vzniklo 48 požiarov, pri ktorých bolo zra-
nených 5 osôb pri obsluhe a poruche vykurovacieho telesa 
dymovodov a komínov. Najčastejšími príčinami vzniku po-
žiarov počas vykurovacieho obdobia bolo vyhorenie sadzí  
v komíne a zle umiestnenie (inštalácia) vykurovacieho te-
lesa, dymovodu. 

V objekte farského úradu v obci Brezovička a rodin-
nom dome obce Fintice vznikol požiar pôsobením teploty  
od krbu, kde došlo k iniciovaniu horenia horľavých látok, 
zabudovaných v stropnej a strešnej konštrukcii. Nezabúdaj-
me, že pre stavbu krbu musí byť spracovaná technická do-
kumentácia. Pripojenie krbovej vložky na komín prostred-
níctvom dymovodu musí byť vyhotovené v zmysle platných 
právnych predpisov. Každý dokončený krb musí mať návod 
na používanie a revíznu správu, ktorú môže vyhotoviť len 
odborne spôsobilá osoba.

Z uvedenej štatistiky požiarovosti vyplýva, že opatrnosti 
nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria 
k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť 
komína je najviac ohrozovaná prudkými zmena-
mi teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresív-
nymi kondenzátmi spalín horenia.

K predchádzaniu vzniku požiarov v domácnos-
tiach v rodinných domoch a obytných domoch, 
Vám poskytujeme zopár dobre myslených rád:

- komínové telesá udržiavajte v dobrom tech-
nickom stave. Dbajte na pravidelné čistenie  
a vykonávanie kontroly. Vymetanie sadzí v ko-
míne a vyberanie pevných usadenín musí byť 
samozrejmosťou, rovnako ako kontrola technic-
kého stavu,

- nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, 
mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte 
v ich blízkosti horľavé materiály, 

- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, 
- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom 

pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu, 
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece  

a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi 
určených rozmerov a odborne zaústené do komínových 
prieduchov, 

- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehor-
ľavých a uzatvárateľných nádob, 

- nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových 
spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických  
a iných spotrebičov ako aj v blízkosti otvoreného ohňa, 

- pri elektrických spotrebičoch dávajte pozor, napr. v kú-
peľni, na často používané infražiariče. Tie sa rozžeravia  
na vysoké teploty a preto sa akékoľvek horľavé materiály  
vo vzdialenosti 1 m nesmú vôbec vyskytovať,

- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie 
a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových ná-
dob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Pamätajte - čas venovaný dodržiavaniu pravidiel bez-
pečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásob-
ne vyplatí. Dôsledné preventívne opatrenia Vám ochránia 
zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám 
odborne poradiť v danej problematike.

 V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať 
vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdra-
vie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uha-
siť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému  
a záchrannému zboru na linku č. 150 alebo na linku tiesňo-
vého volania č. 112.

www.pecovska.sk
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Ondrej Matisovský 2.5.2018

Výroba tehál má v našej obci bohatú tradíciu. Vznik 
tehelne sa spája s Péčiovcami a stavebným rastom v 18. 
storočí. Najstaršia doteraz objavená nepriama zmienka je 
miestny názov „Za czehelynyu“ z roku 1783 v súpise polí1). 
Existencia tehelne v staršom období je nepotvrdená, avšak 
s určitosťou vieme, že hlinu z tejto lokality používali naši 
predkovia už od samotných začiatkov obce pre jej široké 
využitie v domácnosti. Spôsob života našich predkov sa 
po celé storočia skoro nemenil a hlina a drevo boli naj-
základnejšie materiály. Podľa daňového súpisu hrnčiarov 
Šarišskej župy tu v roku 1715 bolo 14 hrnčiarov, ale žiaden  
v Pečovskej Novej Vsi –najbližší boli v Dubovici a Lipanoch.  
V roku 1761 mala Šarišská župa už dvadsať hrnčiarov, a to: 
traja v Žipove, dvaja v Pečovskej Novej Vsi, Orlove, Radačo-
ve, Plavči a na majeri v Leština, v Toryse mali jednu diel-
ňu, po jednom hrnčiarovi bolo v 
Medziankach a Kračunovciach, 
Kokošovciach, Ploskom, Hertníku, 
Kecerovských Pekľanoch a Polia-
kovciach2).

Péčiovci teda zriadili svoju 
tehelňu už na miestach s tra-
díciou ťažby a spracovania hli-
ny, nakoľko predpokladáme, že 
domáci hrnčiari používali hli-
nu z Hliníka. Zatiaľ nie je jasné,  
o akú prevádzku vtedy išlo, pre-
tože na mapách z tohto obdobia 
sa v Hliníku žiadne stavby nena-
chádzajú. Vojenské mapovanie z roku 1763-1787 v Hliníku 
nezakresľuje žiadnu stavbu – objekt, aj keď sa už miesta nad 
Hliníkom volajú „Nad Czehelynyu“, t.z výroba tehál už tam 
fungovala iste pred rokom 1780. Toto datovanie nepriamo 
potvrdzuje aj dar Žigmunda Péchyho a to 1000 tehál pre 
stavebné potreby pri výstavbe novej budovy piaristického 
gymnázia v Sabinove3). V neskorších mapovaniach (1847) 
a na katastrálnej mape pred rokom 1870 sú v Hliníku 
zakreslené štyri murované budovy, teda prevádzka vtedaj-
šej tehelne rodiny Péchy. Že išlo o rodinný podnik sa dozve-
dáme zo súpisu priemyselných podnikov v Uhorsku, kde je 
v roku 1892 uvedená v Pečovskej Novej Vsi tehelňa rodiny 
Péchy. Okrem tejto mali podľa súpisu z roku 1892 Péchyov-
ci tehelne aj v Bretejovciach (Berettö) - tá patrila grófovi  
Sz. Péchy; a v turniansko-abovskej župe v obci Boldogkő-
váralja mal gróf Emmánuel „Manó“ Péchy (1813-1889) 
tiež tehelňu (aj keď v dobe súpisu už nežil)4). Je zrejmé, 
že tehelňa ich zásobovala tehlami pri výstavbe a prestav-
be kaštieľov v obci, ale aj mimo nej. Vďaka pamiatkovému 
výskumu v renesančnom kaštieli Burdeli (novšie Ringov 
kaštieľ) máme informácie o použitých tehlách v prestavbách  
a opravách tejto kamennej stavby. Pamiatkári použili pra-

covný názov pre nájdené tehly v tomto objekte – typ 1  
s rozmermi 63-68/135/260-270 mm a typ 2 o rozmeroch 
50-53/173/225 mm5). Tieto tehly sa používali pri staveb-
ných úpravách (pravdepodobne po statickej deštrukcii, ale 
nevylučuje sa ani porušenie v dôsledku vojen) a to hlavne  
v druhej polovici 17. storočia.V tej dobe sa ešte tehly 
neznačili, preto nevieme určiť, či použité tehly (typ 1 a 2) 
pochádzajú z tehelne v Pečovskej Novej Vsi. Značené tehly  
sa zachovali až z 19. storočia a tie sa dajú nájsť pri búraní  
starších domov v obci, alebo v stavebných odpadoch  -  násypoch.  
O nich s istotou vieme, že boli vyrobené v tehelni rodiny 
Péchy, pretože majú na jednej strane odtlačenú značku P.Cs 
– čo znamená Péchy család (rodina Péchy) a jej rozmery 
sú: 50/140/250. Mgr. Marián Čurný o tejto značke na tehle 
napísal: Značky „P.Cs.“ sú tzv. negatívne, to znamená - vtlačené 
do hmoty tehly. Vznikajú opačným spôsobom ako tzv. pozi-
tívne, t.j. vystupujúce značky (tu sa do dna tehliarskej for-

my vyryla príslušná značka/znak  
v zrkadlovom prevedení) - a to 
tak, že sa na dno tehliarskej for-
my umiestnila kovová raznica 
(štočok). Výsledkom je negatívne 
(vtlačene) prevedená tehliarska 
značka. Samozrejme existujú aj 
kombinácie. Najstaršie zmien- 
ky o výrobe a používaní teh- 
liarskych razníc/štočkov z nášho 
prostredia poznáme z 50. ro- 
kov 19. storočia a vzťahujú sa  
k oblasti dnešnej Budapešti, kde 
sa - ako treba povedať - techno-

logický progres v stavebníctve prejavil o niečo včasnejšie 
ako v hraničných/periférnych častiach vtedajšej monarchie.  
Tieto údaje korešpondujú so samotným progresom v te-
!hliarstve, ktorý celoeurópsky/celosvetovo začal v prvej 
polovici 19. storočia (prechod k neperiodickému vypaľova-
niu tehál, mechanizácia výroby, vynálezy lisov na formova-
nie tehál, mlynov na mletie hliny, tzv. kruhovkových vypaľo-
vacích pecí a pod.). 19. storočie znamenalo aj postupný 
prechod šľachty na podnikanie, pretože to bol jediný spôsob 
ako mať aktívny príjem popri zanikajúcom „feudálnom  
systéme“, ktorý u nás až do cca. začiatku 50. rokov 19. storo-
čia predstavovalo poddanstvo. 

Okrem tohto typu tehly so značkou P.Cs. môžeme  
na zbúraniskách nájsť aj druhý - iný typ tehly (rozmero-
vo podobný novším tehlám, t. j. je hrubšia, užšia a dlhšia), 
ale značka P.Cs. je nevýrazná a pôsobí dojmom, že bola 
vpísaná na tehlu voľnou rukou. Skúmané tehly z tohto 
obdobia pôsobia kvalitným dojmom, či už po stránke vi-
zuálnej (farba a premiešanie, kvalita výpalu, tvar...) a snáď  
aj po stránke mechanickej – tehly si aj po rokoch zachovali 
svoj zvonivý tón pri poklopaní a na stavbách boli opakova-
ne používané. 

K histórii tehelne v Pečovskej Novej Vsi
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O technológii výroby tehiel v Pečovskej Novej Vsi v tom-
to období veľa nevieme, no určite išlo o proces postave-
ný iba na ľudskej pracovnej sile - ako si to opíšeme ďalej.  
Po zániku Rakúsko- Uhorska predpokladáme aj zánik (znač-
ky) tehelne rodiny Péchy, alebo ju predali prípadne dali do 
prenájmu. Od pamätníka Karola Liptáka (1929-2012) sa 
v súvislosti s majetkovými pomermi a technológiu výro-
by dozvedáme toto: Obec tu (v Hľiňiku) mala das 80 are- 
tam mohľi občaňi brac hľinu na pece, valki či ku chižom 
na budovaňe. Muj ocec mal jednu časc Hľiňika v prenajme 
od Tomčíka. Tu sme i bivali i cehli robľii – paľiľi. Šicko sme 
ručne robiľi a hľinu z nohmi mišiľi. Jak povoľili mrazi, ta 
še chodzila hľina kopac. Použivaľi sme take široke moti-
ki – jak gracki- možno taka široka jak lopata na šňih. Hľi-
na bula rozrobena na kopkoch. Rano še tri raz prekopala  
a prerucila – prekopal a prerucil. Mišala še z vodu 
podľa potrebi. Jareček sme maľi prekopani do jami, 
voda cekla z verchu Hľiňika – šicko to bulo take prirod-
ne. Jak bula hľina prekopana narucila še na furik a hore 
trepňu še vivezla na stul. Na stoľe buĺi formi. Žebi 
še hľina po forme ňeľepila, ta sme stul i formi sipaľi  
s piskom – tak jak gazdiňa sipe muku ku cestu. Verchovatu  
hľinu  s formi odrezaľi a ruciľi do druhej pražnej formi – po- 
bilo še z ňu, žebi še dostala do rohoch. Mi jak dzeci 
sme tote formi nošiľi zo stola na ten pľac. Tam sme for-
mu šikovňe prevraciľi, žebi še rohi ňeobiľi. Kedz bul 
dobri dzeň, ta sme narobiľi tišic cehloch – od rana 
do večara. Dvojo buľi pri formoch, dvojo formi znošiľi  
a jeden nošil hľinu na stul. Cehli še vožiľi na ten pľac – 
to buľi take rovinki pod holim ňebom. Surovim cehlom 
dišč nevadzi. Potom še paľiľi. Bul tam jeden menši pec na 
dvanasctišic cehli a jeden vekši na tricectišic cehli. Cehli še 
paľiľi za tidzeň, no 5-6 dňi - ip horelo. Perše slabši, pomenej,  
žebi še ohraľi – vtedi še oščivaľi. Posledne tri dňi trebalo 
fest ladovac. 

Nahrávka rozhovoru s p. Liptákom vznikla v roku 2007  
a v priebehu rokov vznikli pochybnosti pri niektorých  
informáciách, žiaľ overiť si to už nemôžeme. Zaujímavé 
by bolo vysvetlenie, kedy objekty v tehelni (stavby, pece..) 
zanikli, pretože v rokoch 1950 až 1968 o žiadnej stavbe  
v Hliníku nemáme dôkaz. Porovnávaním výrobnej kapacity 
neskoršej - modernej tehelne vznikli taktiež pochybnosti  

o uvedených kapacitách vtedajších pecí. Domnievame sa, 
že okrem nepálených „valkov“ sa na pálenie používal mili-
erový spôsob. Z rozhovoru sa ešte dozvedáme o využívaní 
časti Hliníka pre pochovávanie uhynutých a chorých zvierat 
– obecné „mrchovisko“. Nachádzalo sa v blízkosti pásového 
dopravníka hliny do technologickej časti tehelne. Taktiež 
v týchto miestach sa nachádzali zákopy počas II. svetovej 
vojny. 

Na tradíciu tehliarstva nadviazala spomínaná nová 
tehelňa, vybudovaná v rokoch 1968-1969. Vznikla rozhod-
nutím MNV na podnet vtedajšej predsedkyne MNV – Anny 
Kucharovej. Zrejme išlo o riešenie zamestnanosti a odstrá-
nenie nedostatku stavebného materiálu. Technologickú 
časť nainštaloval (?) podnik z Družstevnej pri Hornáde.  
Do výstavby boli aktívne zapojení aj miestni obyvatelia  
a mladí brigádnici. Stavbyvedúcim bol miestny p. Sirotňák. 
Išlo o výstavbu násypnej jamy s dopravníkom do miešad-
la (mlynček a valce), podávačov, dopravníkov do šnekového 
lisu a vypaľovacej pece – klenutej s pretržitým chodom. 

Tehelňa zahájila plnú prevádzku v rokoch 1969-1970. 
Samotnej príprave hliny predchádzalo jesenné nakope-
nie čerstvo nakopanej hliny do ohraničených hromád  
s priehlbinou na vrchnej časti, kde sa udržiavala voda  
až do spracovania v jarných mesiacoch. Spočiatku sa hlina 
navážala do násypnej jamy s dopravníkom pomocou rad-
lice, ktorú ťahal navijak - vrátok. Tvárnenie a spracovanie 
hliny bolo „za mokra“ a nepoužívali sa žiadne iné prímesi. 
Po spracovaní v mlynčeku a na valcoch sa pomocou šne-
kového lisu hlina pretláčala cez zúženú lisovaciu komoru, 
za ktorou bolo poloautomatické sekacie rameno – kde 
sa na sekanie využíval oceľový drôt. Vyrábali sa iba tehly 
plné o rozmeroch 75/150/290 mm. Po odkrojení sa teh-
ly manuálne odoberali a ukladali na palety. Išlo o strie-
davo šikmé uloženie s medzerami a jednotlivé vrstvy sa 
separovali pilinami. Takto pripravené tehly sa nechali 
prirodzene vysušiť v sušiarňach. Jednalo sa o prirodzené 
sušenie pod prístreškami. Po vysušení, ktoré trvalo cca 
14 dní (pri dobrom počasí čas polovičný), sa tehly naváža-
li do pece. Pec bola navrhnutá tak, aby nedochádzalo  
k prerušeniu výroby. Vnútorný priestor tejto klenutej 
pece delila ďalšia pozdĺžna priečka. Takto navrhnutá pec 
ponúkala možnosť znížiť manipulačné prestoje – zatiaľ čo 
sa v jednej polovici pece tehly pálili, druhá sa pripravovala. 
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Otvory – dvere do pece boli po stranách a volali sa „fortky“. 
Po naplnení sa následne založili tehlami. Z jednej strany 
pece (od tvárniacej technológie) bolo ohnisko, kde sa zakla-
dal oheň pálením dreva. Na jeden výpal bolo potrebné cca 
10 priestorových metrov dreva (dobre naložená V3S-ka). 
Tehly v peci boli uložené tak, aby sa teplo rovnomerne šírilo 
a dym vyúsťoval na druhej strane pece, kde bolo odsáva-
nie – komín. Na strope pece boli rozmiestnené malé kru-
hové otvory s poklopom, „kapsľe“. Slúžili na sypanie uhlia 
(„orišek“) medzi tehly. V miestach pod „kapsľami“ boli teh-
ly uložené v tvare šachty. Samotný výpal začínal miernym 
sušením. Pomocou rozpáleného dreva v ohnisku sa zdvíhla 
postupne teplota v peci. Pri 50-160°C dochádzalo k odpa-
rovaniu manipulačnej vody. 

Neskôr pri teplote do 450°C sa uvoľňovala kryštalicky 
viazaná voda. Skúsení paliči (Pavol Leščák, Štefan Novický) 
to poznali pozorovaním sfarbenia dymu, alebo si pomá-
hali vsúvaním železnej tyče cez vrchné otvory – kde si 
všímali orosenie tyče, – t.z. percento vody v peci. Po vysu-
šení sa začalo s výpalom pomocou uhlia. To sa vynášalo  
k vrchným otvorom pomocou pásového dopravníka. Pali-
či manuálne prisypávali uhlie cez spomínané „kapsľe“. Žiar 
postupoval od ohniska – pozdĺžne - smerom ku komínu. 
Teplota výpalu dosahovala 900 až 1000°C. Po ukonče-
ní pálenia (ktoré trvalo 4-5 dní), nasledovala vykládka. 
Išlo o náročnú prácu, nakoľko bolo v peci zbytkové teplo  
a extrémna prašnosť. Celková kapacita pece bola  
cca 28.000 tehál. V najlepších rokoch dokázali vyrobiť 
700 až 800 tisíc tehál za sezónu. Rozvoz zabezpečovali  
vlastnou nákladnou dopravou, tromi nákladnými auta-
mi typu V3S. Mechanizácia a manipulácia v tehelni sa 
zlepšila zakúpením pásového traktora – buldozéra DT54,  
ktorý nahradil spomínanú radlicu a vrátok.

Aktivity tohto obecného podniku však neostali iba  
pri pálení tehál. V polovici sedemdesiatych rokov tu vznik-
la zámočnícka dielňa, stavebná čata a výrobňa D80 betó-
nových skruží a poklopov. Stavebná čata pod vedením  
p. Štefana Sedláka vykonávala stavebné služby - stavali 
domy, ploty a pod. Podmienkou fungovania tohto podniku 
bol 30% podiel na službách obyvateľstvu, teda 30% prí-
jmov pochádzalo od obyvateľov a nie od podnikov. Podnik 
mal ambíciu zamestnávať 70 až 75 ľudí, v priemere okolo  
63 zamestnancov6). Išlo teda o významnú a veľkú prevádzku. 

Medzi vedúcich tehelne do roku 1990 patrili Gustáv Revák, 
Štefan Sedlák, Ján Zaleta a Ján Cvanciger7). Po páde ko-
munistického režimu sa prevádzka snažila nájsť svoje 
uplatnenie a trhový priestor (vedúci Milan Novický a neskôr 
Milan Matisovský), avšak prevádzku sa nepodarilo oživiť. 
Onedlho prešla do likvidácie a technologická časť výroby 
tehál schátrala. 

Výroba tehál v miestnej časti Hliník zásobovala tunajšiu 
obec a okolie svojimi výrobkami počas celých desaťro-
čí (odhadujeme min. 150 rokov). S prestávkami preko-
nala vojny, spoločenské a vlastnícke zmeny. Tehelňa 
nebola technologickým lídrom, ale v každej dobe svojej 
existencie nezaostávala a dokázala si nájsť svoje trhové 
prostredie a zamestnať ľudí. Reagovať na posledné celo-
spoločenské zmeny po roku 1989 už však nedokázala  
a prešla do likvidácie. Povrchová ťažba hliny zarástla vege-
táciou a technologická časť tehelne schátrala. Pec bola 
čiastočne rozobraná a konštrukcia pilierov a strechy sa 
použila pri stavbe priemyselnej haly. Najnovšie sa objekt 
tehelne využíva ako zberný dvor. Aby sme sa do histórie 
nezapísali iba ako konzumenti a pôvodcovia odpadu, musí-
me prijať novú výzvu. Ak sa nám podarí opätovne skĺbiť 
technologický kumšt, šikovnosť ľudí a ponúkaný materiál 
(ideálne s použitím ponúkanej hliny), tradícia nezomrie. 

Za pomoc a informácie ďakujem Mgr. Mariánovi Čurné-
mu, PhD., p. Jánovi Cvancigerovi a p. Jánovi Vaľušovi.

1)  Porov.: Magyar Országos levéltár (MOL). Budapešť, Listina P536 Box 6.  

 Staršie a obsiahlejšie listiny napr. z roku 1716, 1718 kde sa  

 vymenúvajú skoro všetky polia a to podľa vlastníka - majiteľa kúrie - 

 hľadaný názov „Czehľareň“ neobsahujú – uvádzaju iba Hliník. 

2)  Porov.: Informačný leták Krajského múzea v Prešove k výstave

 „Minulosť odtlačená v hline – Osem tisícročí keramiky na Šariši“, 

 autori výstavy Marián Čurný a Peter Kočan. 

3)  Porov.: Kónya P., Dejny Sabinova, MÚ Sabinov 2000, str. 183 

4)  Porov.: Jekelfalussy J., Magyarország iparosainak és kereskedőinek  

 czím és lakjegyzéke. Budapest 1892. 

5)  Porov.: Glos, Koštialik, Vološčuk, Pamiatkový výskum Ringov kaštieľ, 

 Prešov 1993, str. 35 

6)  Porov.: Obecná kronika, str. 58 

7)  Porov.: Obecná kronika, str. 59 
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V dňoch vzniku 
Československej 
republiky oslá- 
vil vzácne život-
né jubileum – 
100 rokov, pán 
Andrej Slota. 
Môžeme pove-
dať, že v našej 
obci žije človek, 
ktorý bol v ro- 
ku 1918 medzi 
prvými s rodným 
listom spoločné-
ho štátu Čechov 
a Slovákov.

Pri tejto príležitosti ho na pôde obecného úradu,  
za účasti jeho rodinných príslušníkov, prijal starosta obce.

Na slávnostnom akte, ktorý bol prejavom veľkej úcty, 
vďaky a uznania, starosta obce vo svojom príhovore 
vyzdvihol výnimočnosť jubilanta v rodinnom a pracov-
nom živote.  Zdôraznil jeho charakterové vlastnosti, zmy-
sel pre spravodlivosť a jeho pracovitosť.

Do ďalších rokov mu poprial veľa zdravia a pokojných 
dní zaslúženého oddychu.

Životopis jubilanta:
Andrej Slota sa narodil 29. 10. 1918 matke Žofii Slotovej. 

Bol vychovaný u rodičov matky Žofie, ktorí mu od malič-
ka vštepovali do srdca lásku, porozumenie, pracovitosť  
a humor, ktorý mu ostal až dodnes. Už ako malý vzorne sa 
zapájal do domácich prác na hospodárskom dvore, kde 
sa staral o domáce zvieratá. Vzhľadom k ťažkej finančnej 
situácii nebolo možné pokračovať v ďalšom štúdiu, takže 
Andrej ukončil len základnú školu.

V roku 1943 sa oženil s Máriou rod. Tallovou a v krás-
nom, harmonickom manželstve sa im narodili tri dcé-
ry: Magdaléna, Margita a Mária. Život ho kruto zasiahol  
a ako 45 ročný ostal vdovec. Na výchovu svojich troch 
dcér ostal sám. Dievčatá Magdaléna vyštudovala strednú 
zdravotnícku školu a Margita a Mária pedagogickú školu. 
Postaral sa aj o svadby svojich troch dcér, ktoré sa kona-
li v rodinnom dome. Zostal bývať s najmladšou dcérou 
Máriou. Svoje dcéry vychovával k láske k Bohu a Panne 
Márii. S láskou pomáhal aj s výchovou svojich siedmych 
vnúčat.

Pracoval na železnici v Prešove ako posunovač. Počas 
svojho pôsobenia na železnici si doplnil svoje základné 
vzdelanie štúdiom na Československých štátnych drá-
hach, kde získal hodnosť technik dopravy. Po ukončení 
štúdia postúpil na manipulanta a vlakvedúceho. Železnici 
ostal verný až do dôchodku a za svoju vernú a svedomitú 
prácu bol viackrát ocenený:

Prvé ocenenie: Čestný diplom za najlepšieho pracovní-
ka v doprave

Druhé ocenenie: Ocenenie pri príležitosti osláv 1. mája 
1954 – najlepší pracovník

Tretie ocenenie: Pamätná medaila z roku 2015 pri prí-
ležitosti 70. výročia SNP a ukončenia II.svetovej vojny 
udelená ministrom obrany SR.

Keď vypukla II. svetová vojna bol povolaný do Sloven-
skej armády. Vojaci boli sústredení v Medzilaborciach.  
Z Medzilaboriec boli nasadení na najväčšie bojisko  
do Lipovca pri Ukrajine. Druhé bojisko bolo v Smrečanoch  
kde bol 6.marca 1945 ranený. Na bojisku okolo neho ležali 
mŕtvi vojaci a Andrej so zranenou nohou. Nasledoval pre-
voz do nemocnice na Slovensku, kde mu hrozila amputácia 
nohy. Bol nutný prevoz do nemocnice Kobležina pri Krako-
ve  v Poľsku, kde ležal 3 mesiace. Zdravotný stav sa postup-
ne zlepšoval a z nemocnice sa dostal vozom ku železni-
čnej trati smerom na Slovensko. Silná túžba za manželkou  
a 4 mesačnou dcérou ho donútila pustiť sa aj napriek 
podlomenému zdravotnému stavu pešo po koľajniciach 
na Slovensko. Večer sa dostal do Ľubotína, kde prenocoval  
u známych. Ráno pokračoval peši po ceste až do rodnej 
obce.Vojna zanechala v Andrejovi zdravotné následky, 
ktoré má do dnes. Stal sa členom odbojárskeho klubu  
a klubu protifašistických bojovníkov.

Aj na dôchodku bol stále aktívny, pracoval ako kurič  
v miestnej Plete. Bol veľmi obľúbený medzi zamestnan-
cami, lebo vedel rozdávať radosť a úsmev.

Teraz žije u svojej najmladšej dcéry Márie. Teší sa svo-
jim 7 vnúčatám a 12 pravnúčatám.

Relaxuje pri práci v záhradke a pri počúvaní rozhlasu. 
Humor ho nikdy neopúšťa.

(životopis je v autentickom znení 
ako ho uviedla rodina jubilanta)

Pri tejto vzácnej 
príležitosti mu aj 
prezident SR Andrej 
Kiska zaslal blaho-
prajný  list a dňa 8. 11. 
2018 ho prijal veliteľ 
Prešovskej mechani-
zovanej brigády, bri-
gádny generál Ing. 
Martin Stoklasa spolu 
s rodinnými príslušní-
kmi v priestoroch pre-
šovskej brigády.

Andrej Slota oslávil 100 rokov



Obvod č. 1  - Mgr. Viera Horňáková - ul. Hlavná 1-12,  
  88-116, Na Hliník, Za Majerom
Obvod č. 2  - Ing. Radoslav Lipjanec - ul. Ľutinská, 
  Záhradná
Obvod č. 3  - Mgr. Katarína Falatová - ul. Na Dujave, 
  Za Ľutinkou
Obvod č. 4  -  Ján Antol - ul. Kvetná , Na Trubalovec
Obvod č. 5 - Ing. Jozef Kolcun - ul. Rómska
Obvod č. 6 - Jaroslav Želinský - ul. Mlynská, Orgovánová
Obvod č. 7  - PhDr. Slavomír Karabinoš 
 - ul. Hlavná 13-87, Poľský dvor, Na Pečovec
Obvod č. 8  - Peter Novický - ul. Kostolná , Školská
Obvod č. 9 - Ing. Štefan Tall - ul. Jabloňová, 
  Na Rybníkoch, Južná.         

Obec  uspela s ďalším podaným projektom. Od Úra-
du vlády SR získala v rámci výzvy sumu 10 000,- EUR 
pre realizáciu projektu s príznačným názvom “Pre radosť 
detí z pohybu”, ktorý zahŕňa výstavbu uceleného kom-
plexu verejne prístupného detského ihriska v blízkosti 
zástavby bytových domov na ul. Školskej. Svojpomocne 
sa zrealizovalo oplotenie ihriska s prístupovým chod-
níkom, lavičkami a spevnenou plochou na parkovanie 
vozidiel. Po kontrole verejného obstarávania pribudli 
do oploteného areálu certifikované detské hracie prv-
ky a herná zostava. Hlavným cieľom projektu je rozvoj 
detskej pohybovej aktivitypre deti vo veku od 3 do 12 
rokov, vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších pod-
mienok pre užitočné trávenie voľného času a zábavy,  
ako aj vytvorenie priestoru  spoločenského kontaktu, 
miesto stretnutia a oddychu pre deti, ale aj ich rodičov.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu 
vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja 
športu na rok 2018“. 
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 Obec Pečovská Nová Ves
stav k 31.12.2018

 

REGISTER OBYVATEĽOV
Počet obyvateľov spolu:  2709
                 z toho: muži    1324         
                             ženy                          1385
obyvatelia: od 0 – 6 rokov                        328
                  od 7 – 15 rokov                      406
                  od 16 – 18 rokov                    113
                  od 19 – 60 rokov                  1435
                  nad 60 rokov                          428
Počet prihlásených na trvalý pobyt            34
Počet prihlásených na prechodný pobyt     5
Počet odhlásených z trvalého pobytu        26
Zmena trvalého pobytu v rámci obce         16
Počet pridelených súpisných čísel             13
Počet narodených detí                               43
Počet zomrelých                                         23
Počet uzavretých manželstiev                    14

OSVEDČOVACIA ČINNOSŤ
Počet osvedčených podpisov                  684
Počet osvedčených fotokópií                    455

MATRIČNÁ ČINNOSŤ
Počet narodení:                                               0
Počet uzavretých manželstiev:                      39
                  z toho: cirkevnou formou             30
                              občianskou formou            9
Počet úmrtí:
– obec Pečovská Nová Ves                    5
– obec Červenica pri Sabinove               5
– obec Jakubova Voľa                            1
– obec Ľutina                                          0
– obec Jakovany                                     1
– obec Olejníkov                                     1
– obec Hanigovce                                  3

Počet dodatočných záznamov
do matričných kníh                                              10
Zápisy do osobitnej matriky                            13
Počet vydaných druhopisov matr.dokladov   115
Počet štatistických hlásení (matrika)              55

Poslanecké obvody poslancov OZ 
na funkčné obdobie 2018 - 2022

Pribudlo 
nové detské ihrisko



www.pecovska.sk

INFOSERVIS

www.pecovska.sk

Pecovskonovoveský spravodajca
19



PEČOVSKONOVOVESKÝ SPRAVODAJCA • štvrťročník, vydávaný na území obce Pečovská Nová Ves
Vydavateľ: Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 00327590

Adresa redakcie: Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves • Kontakt: zastupca@pecovska.sk
Redakčná rada: Mgr. Slavomír Karabinoš, Ing. Alena Nalevanková, Mgr. Andrea Štofaníková 

Grafická úprava: PE-PRESS, s.r.o., Prešov • Tlač: HEIDY, s.r.o. Sabinov • Náklad 650 ks
Dátum vydania: 01/2019 • Ev. číslo EV 5272/15 • ISSN 2453-6865


